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   الگوی سرمایه فکری بانک های دولتی با رویکرد شایستگی

 مدیران  و اخالق حرفه ای
 

 4رودپشتی رهنمای  فریدوندکتر ، 3اشلقی طلوعی عباسدکتر ،  2*دانشفرد اله کرمدکتر ،  1قوشچی ابوذرحاتمی

 بیرع متحده امارات دبی، آزاداسالمی، واحدامارات،دانشگاه دولتی، مدیریت  دکتری،گروه دانشجوی .1
 ایران  تهران آزاداسالمی، دانشگاه وتحقیقات، واحدعلوم دولتی، مدیریت  گروه .2
 ایران  تهران، آزاداسالمی، دانشگاه وتحقیقات، واحدعلوم صنعتی، مدیریت  گروه .3

 عربی متحده امارات ، آزاداسالمی،دبی واحدامارات،دانشگاه مدیریت، گروه .4
 ( 1400/ 11/ 27، تاریخ پذیرش: 1400/ 09/ 27تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 یافتهه دست علم این به تجربه، سالها از پس سازمانها مدیران امروزه

 از حمایهت خهود یینیهی سازمانی وظیفۀ ترین حیاتی به توجه که اند

 برنامهه تغییهرا  بر گذار تأثیر میبع ترین مهم مثابۀ به 1انسانی میابع

 رقهابتی یهتزمی به دستیابی بهیسمت را سازمان تواند می نشده، ریزي

 وجود موفق، سازمانهاي اکثر مزیت ترین مهم رو، این ازی.کید هدایت

اخالقیحرفههیویبرخورداریازییمیاسب هاي شایستگی داراي و افرادیخبره
ی.استی کلیدي مشاغل در 2اي

 جریان کارکیان، در که است تجمینی دانش نماییده 3سرمایهیيیفکري

ی1)است شده سازي انیجازمیسا یک اي شبکه روابط و سازمانی متداول
 فکري سرمایه رشته، این محققین یافتهیهايیتنداديیاز پایه بری(.ی2وی

یی4انسانی سرمایه گیرد می بر در را هم به مرتبط اصلی بند سه منموال
ی
ی

ی
(HC)5ارتباطی ،یسرمایه(RC) ی6سهاختاري سرمایه وی(SC) (.ی3-5)ی

باشهد.یمفههو یمهیمجموعاینشانیدهیدهیسرمایهیفکريییکیسازمانی که
یوانیچارچوبییبرايیتجزیههیویتحلیهلیسههمیسرمایهیفکريیدریابتدایبهیع

امایمد یکمیییمیافعیفکريیدریشرکتیهايیمالییویاقتصاديیبوجودیآمدی،
پسیازیآنیتوسطیسازمانهايیعمومییویحتییسازمانهايیغیریانتفهاعییبههی

دریدریمهوردیاهمیهتیملالنههییی(.6)دلیلیاهمیتیجهانییآن،یپذیرفتههیشهد
جایگاهیآنینظرا یمختلفهییتوسهطیافهرادیملهر یییزمییهیسرمایهیفکريیو

 ابزار، سرمایهیفکريیجانشین .یبریاینیاساسیمحققانیمنتقدندشدهیاستیی

 خواهد تجاري دریفنالیتهاي جسمانی کار نیروي و اولیه مواد سرمایه،

 وابسته دیگر7 اقتصادي سازمان یک نسبی مزیت دیگر، عبار  به شد.

یانا ههههههامک یا تجهیزا  زمین، مانید مایهیهايیفیزیکیرس حجم به
ی

 چکیده

ایهنیدریسالمتیسازمانییاسهت.یازیایهنیروی افزایش جهت حیاتی ابزارهاي ،ویتوجهیبهیاخالقیحرفهیايیشایستگییها توسنه و مدیریتزمینه: 
یمییباشد.الگويیسرمایهیفکريیبانکیهايیدولتییبایرویکردیشایستگییویاخالقیحرفهیايیمدیرانییهدفیترسیمییتحقیق

جامنههییبود.یاینیپژوهشیدریزمرهیتحقیقا یکیفییبایرویکردیدادهیبییادیبود.یجامنهیآماريکاربرديیی-اینیتحقیقیازیانواعیملالنهیيیبییاديروش:  
ویبهیعبارتییصاحبیظرانیکلیديیدریزمییهیسرمایهیفکريیبایرویکردیشایستگییمدیرانیبانکیهايیدولتییشمالغربیکشوریییآماريیشاملیافرادیخبره

هایبهایشدند.یابزاریمصاحبهیبودیویدرینهایتیدادهینفریخبرهیبهیصور یهدفمیدیویغیریتصادفییبهیعیوانینمونهیخبرگانیتحقیقیتنیینییی15بود.ییتندادیی
ی تحلیلیشدند.یMAXQDAزاریروشیکدگذاريیدرینر یاف

سازيیشدهیویتمامییجمال یمرتبطیبهایشدهیبایمدیرانیویمتخصصان،یبهیتفکیکیپیادههايیانجا دریمرحلهیکدگذاريیباز،یکلیهیمصاحبهیییافته ها:
بهایتوجههیبههیوییکدیبهازیاحصهارگردیدی717بهیمتنیمصاحی15طوریکاملیثبتیویکدگذاريیشدهیاستیکهیدریمجموعِیموضوعا یاساسییپژوهش،یبه

ی.شیاسایییگردیدیمقولهیی10دریقالبیمفهو یی49کدگذاريیمحوريیصور یگرفتهیبریرويیملالنهیکیفییپژوهش،یتندادی
تواندیازیعواملیسرمایهیمشهتريی،یسهرمایهیاجتمهاعیی،یسهرمایهیسهاختاريیویسرمایهیفکريیبریاساسییافتهیهايیحاصلیشدهیمیییتیجه گیری:ن

ی.،یسرمایهیفیییویسرمایهیارتباطییتاثیریبپذیرداخالقیرمایهیخارجی،یسرمایهیداخلی،یسرمایهیسرمایهیانسانی،یسرمایهیدانش،یس
ی
ی.اخالقیحرفهیايسرمایهیفکريی،یشایستگییمدیرانی،ی:یواژگانیدلک

 dkaramallah@gmail.comنویسیدۀیمسئول:ینشانییالکترونیکی:یی
 

mailto:dkaramallah@gmail.com
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دارایهییههايی طریق از سازمانها در ارزش خلق و بود نخواهد تولیدي 
یکهیی(.ی7)مییشودی حاصل میگوییم فکري سرمایه آن به که ناملموس

ویی8ملیمهمیدریحفظیسرمایهیفکريیهریسازمانیتوجهیبهیشایسهتگیاازیعو
دهیهدهییشایستگییمدیرانینشانیازمانیمییباشد.اخالقیمداريیمدیرانیس

استیکهیمشارکتیکلهییویی9ايیازیارزشهایویهیجارهايیسازمانیییمجموعه
ینیدریتوسنهیویاجرايیاهدافیسازمانییرایگسترشیمیفنالیاعضايیسازما
دههدیتهایجریهانییاندازیشایستگییمدیرانیاجهازهیمهیییدهد.یدریواقعیچشم

رود،ییکهیسازمانیبههیسهمتیآنیمهیرفتاريیخودیرایبریپایهیآییدهیمللوبیی
ویییتواندیدریتوسنهیسهازمانییهايیمدیرانیمیییشایستگی.ییسازماندهییکیید

شهدهیرایبههیصهور ییریزيیبرنامهییبگذاردیویتحوال مدیریتیتحولیتاثیریی
اثربخشیپیادهیکید.یتوسنهیسازمانیدریحیلههیرفتهاریازیارزشههايیبهالقوهی

ايیکهییگونهیویمهارتهایبهیانسانیحمایتیمیکید.یدرینتیجهیانتقالیمنلوما 
یههایویدغدغههییسیستمیبتواندیتحوال یآییدهیرایمدیریتیکیدیازیمشخصهه

ی(.ی8)ستهايیاصلییتوسنهیسازمانیا
ايیمههههد یزمهههانییاسهههتیدرییازیطرفهههییموضههههوعیاخهههالقیحرفهههه

کشورهايیمختلفیویدریگروههايیشغلییویحهرفیمختلهفیمهوردیتوجههی
اسهتانداردهايی جههتیتهدوینیکهدههایوییقهراریگرفتههیویتهالشههایییدر

طهوریمهستمریبههایییصور یگرفتهیاست.یموضوعا یاخالقییبههیی10اخالقی
مرتبلیههد.یدرییايیویزنهدگییروزمهرهیافهرادییفنالیهتههايیسهازمانی،یحرفه

مشهییگهذاريیسهازمانی،یییگیهريیویخهطییمباحهثیمربهوطیبهههیتصهمیم
یههدیهستییزیاهمیهتموضههوعا یاخالقهییحههائییانسانیییسرمایههمچونیی

عیوانییکیمفهو یعلمههییدریغههربیازینیمهههییخهالقیدریسههازمانیبه.ا
دو یقهرنیبیهستمیظهورینمهودهیاسهتیویدریسهلحیفههرديیویسههازمانیی

پژوهشگرانیمختلفیرایدریچهاریدهۀیگذشتهیبهیخودیجلهبیکههردهیتوجههیی
فیعیوانییهکیچهالشیاساسهییفهرارويیسهازمانههايیمختلییکهیازیآنیبه

بیابراینیتدوینیویتوسنهییههکیمجموعهههیی.دریسلحیجهانییادیمهیشهودی
اخالقیها یمهشتركیدریسازمانیافرادیرایدریبرابریههمیمتنههدیمهیکیههدیوی

کههیپهذیرايیاخهالقیباشهدیکمههکییی11فرهیگیسازمانیییبههیخلهقییهک
ی.ی(12-9)ییمهیکیهدیویرفتارهايیسازمانییمثبتیرایدریسازمانیتقویتیمیکید

 نهاد مهمترین عیوان به بانکهايیدولتیی فزاییده نقش به توجه با ل،حا

 دنبهایلیارائههی حاضریبهه تحقیق کشور، سازندگی در اقتصادي و مالی

مدیرانیدریویاخالقیحرفهیايییالگويیسرمایهیفکريیبایرویکردیشایستگییی
 و شایستگییهايیاصهلی داردابنادی قصد و مییباشدیبانکیهايیدولتی

نمایدیتایازیآنیطریهقیمهدیرانی احصار هايیدولتییرا نکاب مدیران مهم
ویاخهالقی شایسته ارشدیبانکهايیدولتییرایدریتشخیصیویشیاسایییافراد

 ی.یایدکمکینممداریی

 

  روش

کاربرديیبهود.یایهنیپهژوهشیدرییی-اینیتحقیقیازیانواعیملالنهیيیبییادي
منهیآماريیزمرهیتحقیقا یکیفییبایرویکردیدادهیبییادیبود.یجامنهیآماريیجا

شاملیافرادیخبرهیویبهیعبهارتییصهاحبیظرانیکلیهديیدریزمییههیسهرمایهی
دولتییشهمالغربیکشهوریفکريیبایرویکردیشایستگییمدیرانیبانکیهايیی

بودیکهیترجیحایدارايیتخصصیویآگاهییدریارتباطیبایمدیریتیبانکهایوییهای
ییاستادیدانشگاهیدریزمییهییادیشدهیباشید.یفلذایجامنهیآمهاريیبخهشیکیفهی

یپژوهشیشاملیگروهیهايیخبرگانیعلمییبهیشر یذیلیاست:
یصاحبینظرانیبرجستهیحوزهیمدیریتیبانکییشمالغربیکشوری 

 انیویاساتیدیآموزشیعالییدریزمییهیمدیریتیدولتییصاحبینظر

یروسایشنبا یبانکیی،ییمدیریکلیویمناونینیمربوطهی 
نمونههیینفریخبرهیبهیصور یهدفمیدیویغیریتصهادفییبههیعیهوانیی15تندادیی

 نظهري، تسلط خبرگان انتخاب شدند.یمنیارهايخبرگانیتحقیقیتنیینی

محققی دسترسی و شپژوه در مشارکت توانایی و تمایل عملی، تجربه
 کسهب خبرگهان، تنهداد تنیهین در توجه قابل يباشدینکتهبهیآنهایمی

ی.یویاشباعیبودنییافتهیهایمیباشهد مختلف جامنیتیدیدگاههاي از اطمییان
بودیویدرینهایتیدادهیهایبهایروشیکدگهذاريیدرینهر یافهزاریمصاحبهییابزاریی

MAXQDAی تحلیلیشدند.ی
ی

 یافته ها
مقولههییویمفاهیمیخلق)یبازیکدگذاريیمرحلهیسهیطیییدادهیهاییتحلیلیینتایج
یپیونهدیهمیبهیانتخابییکدگذاريیطبقیدرینهایتییمحوريیوییکدگذاريیی،(ها

شهدهیبهایههايیانجا احبهکدگذاريیباز،یکلیهیمصدریمرحلهیی.ییمییشودییداده
سهازيیشهدهیویتمهامییجمهال یمدیرانیویمتخصصان،یبهیتفکیکیپیهاده
طوریکاملیثبتیویکدگذاريیشدهیمرتبطیبایموضوعا یاساسییپژوهش،یبه

کدیبازیاحصهارگردید.یسهپسییی717متنیمصاحبهیییی15دریمجموعِییییکهییاست
کدگهذاريیایهنینکها یمحققیبهیتفسیریهرییکیازیاینینکا یکلیهديیویی

کلیهیکدهايیبازیمستخرجیکدگذاريیمحوريینیزییدریمرحلهییاختهیاست.ییپرد
اسهاسیارتبهاطیبهایمفهاهیمیاصهلییپهژوهشیدریقالهبیییازیمرحلهیاول،یبر

اند.یخروجهییایهنیمرحلهه،یکهدهايیبیهديیشهدهمحورهايیاصهلییجمهع
هایاست.یبراینیاسهاسیهایویتندادیتکراریآنمحوري،یکدهايیمتیاظریبایآن

محوريیصهور یگرفتههیبهریرويیملالنههیکیفهییییویبایتوجهیبهیکدگذاري
نهایتها یدرییشیاسایییگردیهد.یمقولهی10دریقالبییمفهو یییی49پژوهش،یتندادیی

بیهديیشهدیویريیمرحلهیقبلیگروهکدهايیمحوکدگذاريیانتخابی،ییمرحلهیی
ازیدیهدییههاآنهايیمرتبطیبههیهریهکیازیجدولینهایییمتغیرهایویشاخص

ینهایتها یبهایشیاسهایییو  .(1ییمتخصصانیویمدیرانیتهیههیگردیهد.ی)جهدول
ینمودار،یمدلینهایییپژوهشیدریقالبیبررسییادبیا یوینتایجیملالنهیکیفی

ی .ییکیتدوینیشد
 

 فرعی اصلی و  مقوالت عناوین :   1جدول 
 مقوله های اصلی  مقوله های فرعی

یبازارییابی
یسرمایهیمشتريی

یکیفیتیخدما ی
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یی12مشتريرضایتی

یی13وفاداريیمشتري

یی14وريفیایشبکه

 ی15ارتباطا یانسانییمبتیییبریشبکهیهايیاجتماعی

یسرمایهیاجتماعییی یارتباطا یانسانییمبتیییبریشبکهیهايیشخصی

یاطالعا یشخصی

یسیاستیهایویرویهیهايیسیستمی

یسرمایهیساختاري

یکیفیتیمدیریت

یمشتریانیویتامینیکییدگان

ینوآوري

یزیریساختیهای

یITسیستمیهايی

 یدهاآیفر

ینا یتجاري

یمهار یهايیکاریآفرییی

 سرمایهیانسانی

یمسائلیحقوقی

یشایستگی

یتوانایییویمهار یها

یمشارکتیکارکیانیبایجامنه

یانگیزه

یفرهیگ

یآموزشیویتمرینی

یتوسنهیفردي

ینگرشیفردي

یدانشیویتخصص

یرضایتیشغلیی

یصالحیتیشغلیی

یسلحیآموزشیکارکیانی

 سرمایهیدانشییهیعلمسرمای

یسرمایهیتحصیلی

یسرمایهیپژوهشی

یسرمایهیخارجیییبرندیسازيی

یتصویریشرکت

یمشارکتیتجاريی

یکانالهايیتوزیعی

یسهمیبازار

یسرمایهیداخلیییفرآیید

یسیستمی

یفرهیگی

یمالکیتیمنیوي

یمالیروابطی

ییاخالقیسرمایهییارزشهايیدیییی

یخالقیحرفهیايا

یسرمایهیفییی  یدانشیتحقیقاتوسنهی

یفیاوريیاطالعا ی

یسرمایهیارتباطییسرمایهیارتباطییدرونیسازمانی

یارتباطا یبرونیسازمانی
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 مدل نهایی پژوهش :   1 نگاره

 بحث
کهدیبهازیی717مهتنیمصهاحبهیییی15دریمرحلهیکدگذاريیباز،یکهیدریمجموعِیی

ی49،یتنهدادیویبایتوجهیبهیکدگذاريیمحوريیصهور یگرفتههیاحصارگردیدیی
سهرمایهیمقولهیشاملیییی10.یاینییشیاسایییگردیدییمقولهیی10دریقالبییمفهو یی

مشتريی،یسرمایهیاجتماعیی،یسرمایهیساختاريیویسرمایهیانسانی،یسرمایهی
دانش،یسرمایهیخارجی،یسرمایهیداخلی،یسرمایهیاخالقی،یسهرمایهیفیهییوی

یاست.یییسرمایهیارتباطی
ی،خهدما یتیهفیک،ییابیهریبهازامهوارديیچهونیینقهشییسرمایهیمشتريیبر

بهریسهرمایهیفکهريیییییيفیاورییشبکهییوییيمشترییيوفاداریی،يمشترییتیرضا
تاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتایجیبریخییپژوهشیهایدریایهنیراسهتایهمسهوی

ی(.ی13ویی12استی.ی)
بریشبکهیییمبتیییارتباطا یانسانبرینقشیموارديیچونییاجتماعیسرمایهیی

،ییشخصهیيبهریشهبکهیههایییهبتمییییانسهانییارتباطها ،یییییاجتمهاعییيها
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیبهاینتهایجیبهریییشخصییاطالعا 

ی(.ی14خییپژوهشیهایدریاینیراستایهمسویاستی.ی)
،یستمیسیيهایهیهایویرویاستیسبرینقشیموارديیچونیییساختاريسرمایهیی

،یسهاختیههایییریهز،ییينوآور،ییکییدگانیینیویتامیییانیمشتر،ییتیریمدییتیفیک
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینییيتجارینا ،ییدهایفرآ،یITییيهاییستمیس

ی(.ی15نتیجهیباینتایجیبرخییپژوهشیهایدریاینیراستایهمسویاستی.ی)
یمسهائل،ییییهیکاریآفرییيمهار یهابرینقشیموارديیچونییییانسانیسرمایهیی

،یکارکیهانیبهایجامنههیمشهارکت،یویمهار یهایییتوانا،ییستگیشا،یییحقوق
وییدانش،یيفردینگرش،ییيفردییتوسنه،یییینیویتمرییآموزش،ییفرهیگ،ییزهیانگ

 ییشغلیتیصالح،یییشغلیتیرضا،ییتخصص

بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتهایجیآموزشیکارکیانییییسلح
ی(.ی16بریخییپژوهشیهایدریاینیراستایهمسویاستی.ی)

ویییلیتحصهیهیسهرما،ییعلمیهیسرمابرینقشیموارديیچونیییدانشسرمایهیی
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتایجیبریخیییییژوهشپییهیسرما

یی(ی17پژوهشیهایدریاینیراستایهمسویاستی.ی)
،یشهرکتیریتصهو،ییيبرنهدیسهازبرینقشیمهوارديیچهونیییخارجیسرمایهیی
بریسهرمایهیفکهريیتاکیهدیبازارییسهموییییعیتوزییيکانالها،ییییيتجارییمشارکت

دریاینیراستایهمسویاسهتی.یییداردی.یاینینتیجهیباینتایجیبریخییپژوهشیها
یی(18)

یتیهمالک،یییفرهیگ،ییستمیس،یییدیفرآبرینقشیموارديیچونییییداخلیسرمایهیی
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتایجیبرییییمالییروابطوییییيمنیو

ی(.ی19راستایهمسویاستی.ی)خییپژوهشیهایدریاینی
حرفهیايییویاخالقییییدییيارزشهابرینقشیموارديیچونییییاخالقیسرمایهیی

بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتایجیبریخییپهژوهشیههایدری
ی(.ی12اینیراستایهمسویاستی.ی)

یيفیهاورویدانهشییقها یتوسهنهیتحقبرینقشیموارديیچونییفیییسرمایهیی
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یایهنینتیجههیبهاینتهایجیبهریخهییییاطالعا یی

ی(.ی20پژوهشیهایدریاینیراستایهمسویاستی.ی)
ویییدرونیسهازمانییارتباطیهیسرمابرینقشیموارديیچونیییارتباطیسرمایهیی
بریسرمایهیفکريیتاکیدیداردی.یاینینتیجهیباینتایجییییبرونیسازمانییارتباطا 

ی.(17راستایهمسویاستی.ی)بریخییپژوهشیهایدریاینی
ی

 گیرینتیجه
اینیتحقیقیبهیدنبالیبررسییشاخصیهايیمولفهیههايیالگهويیسهرمایهی

مدیرانیدریبانکهايیدولتیییویاخالقیحرفهیايیبایرویکردیشایستگیییفکري
توانهدیازیباشد.یسرمایهیفکريیبریاساسییافتهیهايیحاصهلیشهدهیمهیمی

عواملیسرمایهیمشتريی،یسرمایهیاجتماعیی،یسرمایهیساختاريیویسهرمایهی
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،یاخالقهیانسانی،یسرمایهیدانش،یسرمایهیخارجی،یسرمایهیداخلی،یسرمایهی
ی.ویسرمایهیارتباطییتاثیریبپذیردسرمایهیفیییی

 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعا یاخالقهییهمچهون یسهرقتیادبهی،یرضهایتیآگاهانهه یانتشهاری

ی.اندقرارگرفتهییموردتوجهچیدگانهیوی...یدریپژوهشیحاضری
ی

 هنام واژه
 Human resources.1یمیابعیانسانی

 Professional ethics.2یاخالقیحرفهیاي
 Thought capital.3 هیفکريسرمای

 Human capital.4 سرمایهیانسانی
 Communication capital.5 ارتباطیسرمایهی

 Structural capital.6 سرمایهیساختاري
 Economical organization.7 سازمانیاقتصادي

 Competence.8 شایستگی
 Norms of organization.9 هیجارهايیسازمانی
 Ethical standards.10 قیاستانداردهايیاخال
 Organizational culture.11 فرهیگیسازمانی

 Customer’s satisfaction.12 مشتريرضایتی
 Fidelity of customer.13 وفاداريیمشتري

 Information network.14 شبکهیفیاوري
 Social network.15 شبکهیهايیاجتماعی

ی
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